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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Négy gyermeke, hat unokája, kilenc dédunokája és 
családjaik köszöntötték 95. születésnapja alkalmából 
Fejes Imréné Szikszai Erzsébetet. A szép évfordulón a 
család mellett az önkormányzat nevében Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző tolmácsolta a városi és az országos 
vezetés jókívánságait, hiszen a 90. életévtől ötévente már 
a nagyobb közösség nevében is köszöntik a szépkorúakat 
születésnapjuk alkalmából. 
Erzsike néni elmondta, hogy a hosszú életet annak 

Sikeres volt 
a szemétgyűjtési akció!

Kamuthy Kupa 2012

95 esztendő

Zöldágjárás

Március 31-én a 8 órai 
gyülekezőhöz a csodálatos 
időjárás is csatlakozott. 
Így egy vidám hangulatú 
nap vette kezdetét. A fo-
gathajtó pályán több, mint 
130 önkéntes csatlakozott 
a kezdeményezésünkhöz, 
pozitív példát mutatva 
ezzel mindenkinek. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy 
sok vidám gyermek is 
részt vetője volt a kezde-
ményezésünknek, mely 
jó példával szolgál a jövő 
nemzedék számára. Így 
a tervezett terület duplá-
ját tudtuk megtisztítani  
megközelítőleg 600 hek-
táron, több mint 2 tonna 

ja alkalmából szervezett 
hulladékgyűjtés mellett a 
Tegyünk Izsákért Egyesü-
letünk elhatározta, hogy 
évente két alkalommal, 
tavasszal és ősszel szerve-
zünk hasonló akciókat.
A munkában megfáradt 

társaságot Juhász Sanyi 
bácsi finom ebédje várta, 
melyet családja, közvetlen 
munkatársai, valamint az 
Ezüst Gólya Nyugdíjas 
Klub képviselői segítségé-
vel szervíroztak.
Ezúton szeretnénk kö-

szönetet mondani a Kis-
kunsági Madárvédelmi 
Egyesületnek, az Izsáki 
Házitészta Kft. vezetősé-

szemetet sikerült zsákok-
ba gyűjteni.
Szomorúan vettük tudo-

másul, hogy a hulladék 
70%-a fólia, pet-palack, a 
többi háztartási hulladék 
volt. Bízunk abban, hogy 
ezzel az akcióval példát 
mutatva egyre többen 
csatlakoznak hozzánk (ez-
által a hulladék mennyisé-
ge évről évre remélhetőleg 
csökken), és jobban oda-
figyelünk környezetünk 
tisztaságára. A Föld Nap-

gének és dolgozóinak, a 
Materiál Plastik Kft-nek 
a műanyag zsákok bizto-
sításáért és minden részt 
vevőnek, aki önzetlenül 
szabadidejét feláldozva 
hozzájárult Izsák város 
környezetének tisztábbá 
tételéhez.

Tegyünk Izsákért 
Egyesület

Varga István elnök
Sörösné 

Boldoczki Tímea 
titkár

Bartos Viktória, Molnár József és  
Peter Kulier nyert az idénynyitón 
Izsákon.
Csodálatos tavaszias napsütéses 

időben, mély homokos talajú pályán 
a hagyományos helyszínen, Izsákon 
rendezték meg az idei év távlovas és 
távhajtó idénynyitó versenyét már-
cius 25.-én. A házigazda Horváth 
család ezúttal is kitett magáért az 
ideális feltételek biztosítása terén, 
míg a versenyzők gondoskodtak, 
hogy látványos és izgalmas idény-
nyitó legyen az idei.
Három kategóriában - a távlovasok 

80 és 40 km-en, míg a távhajtók 40 
km-es távon álltak rajthoz - sze-
zon nyitó ide vagy oda 21 indulót 
regisztráltak - többen a közelgő 
külföldi versenyre tartogatták lovu-
kat és természetesen az igazi hazai 
erőfelmérő majd a májusi hagyo-
mányos Bábolna Derby nemzetközi 
verseny lesz. 
A szakág elnöke Bányai Béla is is-

mét nyeregbe szállt ezúttal 80 km-es 
távon és 03:26-os időeredményével 
5., helyen ért célba - elégedetten 
nyugtázta eredményét és lova tel-
jesítményét

80 km-es távon 12 induló volt és 
végül a dobogós helyek az utolsó 
körben dőltek el. Nyert a budapesti 
színekben versenyző junior korú 
Bartos Viktória 4.14:28 -as idővel, 
megelőzve a seregélyesi Lakatos 
Kevét aki 4.17:06 -al lett a 2., míg 
a szlovák nemzetközi versenyre 
készülő Ódor Enikő lett a 3., idő-
eredménye 4.17:13. 
40 km-es távon a generálosok 

„kettős” győzelmet könyvelhettek 
el, a népes, 21 fős mezőnyben nyert 
Molnár József 2.07:2 -vel, klubtársa 
Gimpel Sándor előtt, aki 2.13:38 
-as idővel ért célba, míg a 3., helyre 
Feketéné Wacter Katalin jött fel az 
záró körben ideje, 2.21:12.
A távhajtók 40 km-es távon haj-

tottak az elmúlt év bajnoka a gye-
nesdiásdi Peter Kulier nyert szoros 
versenyben 2.07:47 -es idővel a 
bükkösdi Takács Viktor (2.07:4) és 
a Bonyhádi Knipl János (2.12:01) 
előtt.
Ódor Lajos szövetségi kapitány jó 

erőfelmérőnek értékelte az izsáki 
versenyt és elégedett volt a látot-
takkal és bizakodó volt. Amint 
említette bízik benne hogy az év fő 

versenyein a felnőtt VB-n és a junior 
EB-n valamint a májusi Bábolnai 
Derbyn lesz még jobb is a produkció 
valamennyi távon. Elmondta, három 
versenyző utazik az Olaszországban 
sorra kerülő nemzetközi versenyre 
- Míhók Orchidea, Fekete Patricia 
és Arató Barna - míg Ódor Enikő 
május 24.-én a szlovák Samorinban 
áll rajthoz 160 km-es távon .
Bartos Viktória - a 80 km-es táv 

junior korú győztese - örömmel fo-
gadta a gratulációkat, mint mondta 
kellemes jó verseny volt és ez a jó 
kezdés bizakodásra adhat okot a 
folytatáshoz.

Baranyai Antal

köszönheti, hogy jó gyermekei, családja és szomszédai 
vannak. Mindenkivel békében, szeretetben él. Mint mondta 
még szeretne körükben tovább élni, de csak akkor, ha 
szenvedés nélkül szab rá újabb éveket a jó Isten. Életében 
rengeteget dolgozott, amikor férje a háborúban volt a 
gyerekek nevelése mellett a férfimunkát is maga végezte. 
Most, idős napjainak teendőiben, családja mindenben segíti 
őt, nagyon szereti őket.
A meghitt ünnepségen a felnőtt, gyermek és kisgyermekkorú 

családtagok őszinte szeretettel és meghatottan köszöntötték 
az édesanyát, nagyanyát és dédmamát. A köszöntőn is 
látszott az a szeretet, amely összefűzi őket.

Megjött a tavasz! Ezt mu-
tatják a szépen virágzó fák 
(bár az április 10-ei haj-
nali fagy sokat megviselt 
közülük), s ezt köszön-
tötték a Sárfehér Néptánc 
Együttes apró táncosai is 
a Zöldágjárás hagyomá- nyának felelevenítésével 

(e, húsvéthoz kapcsolódó 
népszokással, a tél elmúl-
tát, a tavasz megérkezését 
köszöntik). Énekszóval, 
virágos ágak alatti tánccal 
vonultak fel a főutcán. 
Igazi tavaszi hangulatot 
keltve üde műsorukkal.

Itt még együtt a 80 km-es 
élmezõny

Reggeli eligazítás: melyik csoport, mely területre 
induljon takarítani
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Németországi utazás Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója

                  „a gyengék erőssége az egység”
Önkormányzatunk meghívást 

kapott német testvértelepülé-
sünktől, Strullendorftól a temp-
lomünnepre szóló látogatásra.
A látogatás időpontja: 2012. 

június 28-tól július 3-ig tart.
Kérjük, hogy az utazásra való 

jelentkezést a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán szíveskedjenek 

megtenni 2012. június 1-ig.
Az utazás költsége: 15.000.-

Ft/fő
Elsősorban azok jelentkezését 

várjuk, akik fogadtak már német 
vendégeket és a jövőben is szán-
dékoznak fogadni.

Mondok József 
polgármester

Megbékélés
Egy nagyon idős nénihez ment el a helyi plébá-

nos, hogy elbeszélgessen vele, az esetleges lelki 
terhein könnyítsen, segítsen a megbékélésben. 
Mondja neki, már nagyon idős, az elérhető em-
beri életkor vége felé jár. Most már meg kellene 
bocsátani az ellenségeinek is.
- Nekem olyan nincs egy sem! - feleli a néni. Az 

atya egyre csak igyekszik jó úton tartani a gon-
dolatot és váltig győzködi, hogy rosszakarói csak 
vannak, az mindenkinek van.
-  Nekem az sincs! - mondja néni. Én azokat már 

mind eltemettem! A gazembereket!
Varga László

Tisztelt 
Adózók!

Kérjük, adójuk 1 %-ával 
támogassák a Tanítók 

Alapítványa az Izsáki Erdei 
Iskoláért alapítványt. 

Adószám: 
18354311-1-03.

Köszönettel: Kuratórium

Tisztelt 
Adózók!

Kérjük, adójuk 1 %-ával 
támogassák az Izsákért Köz-
alapítványt. Felajánlásukkal 
a helyi kulturális-, sport- és 

közösségi élet színvonalasab-
bá tételéhez járulnak hozzá. 

Adószám: 
18351851-1-03.

Köszönettel: Kuratórium

Kérjük támogassák adójuk 
1 %-ával egyesületünket, 
hogy mi is támogathassuk 
a Kolon-tavi madárvédelmi 

munkát!
Kiskunsági Madárvédelmi 

Egyesület
Adószám:18360701-1-03 

Köszönettel: Kuratórium

Tisztelt 
Adózók! 

Április 10.-én reggelre az erős le-
hűlés országosan is komoly károkat 
okozott a szőlő és gyümölcs ültetvé-
nyekben. A korai szőlőfajták, ame-
lyek megúszták a téli fagyokat, most 
a tavaszi fagyoknak estek áldozatul. 
Ennél nagyobb károkat már csak 
a brüsszeli liberális döntéshozók 
okoztak és okoznak az országnak. 
A szélsőséges éghajlat, az ökológiai 
adottság korábban sem volt más, és 
kiszámíthatóbb, mint napjainkban. 
Ezért is érdemes visszatekinteni az 
ősök gyakorlatára, a hagyomány tisz-
teletére. A hagyományos takarásos 
helyi fajták, köztük az Arany sárfe-
hér, Kövidinka, Ezerjó is eddig még 
ígéretesnek mondható. Érdemes az 
új telepítésen gondolkodóknak mind 
ezt figyelembe venni. A fagykárok 
felmérése folyamatban van, érde-
mes a termelőknek 8 napon belül 
a kár mértékét a hivatal felé jelezni. 
Hatvanöt százalékos díjtámogatást 
nyújt a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um nemzeti forrásból az időjárási 
kockázatokra kötött mezőgazdasági 
biztosítási díjhoz. A díjtámogatást is 
az április 2-án megnyílt egységes ké-
relem elektronikus kitöltő felületén 
igényelhetik a termelők.
 „A 2012/24 sz. Magyar Köz-

lönyben, megjelent 22/2012. (II. 
29.) kormányrendelet szerint az 
MgSzH. március 15-től Nemzeti 
Élelmiszer-biztonsági Hivatalként 
(NÉBIH néven) működik tovább, 
mely szervezethez való beolvadás-
sal a Magyar Élelmiszer-biztonsági 
Hivatal megszűnik. A NÉBIH or-
szágos hatáskörű, önállóan gaz-
dálkodó költségvetési szervként 
működik, amely a megyei és fővárost 
kormányhivatalok mezőgazdasági 
szakigazgatási szervei által végzett 
feladatok szakmai irányításáért is 
felel. A rendelet egyúttal a névváltás 
kapcsán rendezi azt is, hogy az egyes 
feladatok ellátása során mely egyéb 
hatóságokat szükséges bevonnia 
szakhatóságként az első- vagy má-
sodfokú eljárásokba: A Borászati 
hatósági feladatokat a NÉBIH látja 
el, valamint a termőhelyi kataszter 
vezetése is a NÉBIH feladatkörébe 
tartozik.
Újabb források várhatók a sző-

lőültetvények szerkezetátalakítási 
támogatásához. 
A szőlő-bor ágazat más támogatási 

intézkedéseinél fel nem használt 
maradványösszegek átcsoportosí-
tásáról döntött a Vidékfejlesztési 
Minisztérium. Mintegy 1 milliárd 
forint kiegészítő támogatási keretös-
szeget biztosított a 2011. október 1. 
és december 15. közötti időszakban 
benyújtott, de az akkori pénzügyi 
forrás kimerülése miatt érdemi 
vizsgálat nélkül elutasított Egyéni 
tervek jóváhagyására a minisztérium. 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal azon Egyéni terveket bírálja 
el, amelyekre vonatkozóan a koráb-
ban megjelölt szerkezet-átalakítási 
munkák elvégzésének szándékát 
továbbra is érvényesnek tekintő 
kérelmező a 2012. március 31. és 
2012. április 20. közötti időszakban a 
szőlőültetvények szerkezetátalakítá-
sára és -átállítására vonatkozó szabá-
lyozásról 161/2008. (XII. 18.) FVM 
rendelet 7. számú melléklete szerinti 
fenntartó, vagy a 8. számú melléklete 
szerinti részben fenntartó nyilatkoza-
tot nyújt be az MVH-hoz. Fenntartó 
vagy részben fenntartó nyilatkozatot 
az nyújthat be, aki az Egyéni tervébe 
foglalt tevékenysége(ke)t az abban 
megjelöltek szerint hajtotta vagy 
hajtja végre (így mindenekelőtt ren-
delkezik a beruházáshoz szükséges 
szaporítóanyaggal, illetve egyéb 
feltételekkel). Az Egyéni tervben 
megjelölt végrehajtási időszak mó-
dosítására a támogatás kifizetésére 
vonatkozó Európai Uniós szabályo-
zás miatt nincs lehetőség. Az újabb 
elbírálás során előnyt élveznek a 
fiatal mezőgazdasági termelők, 
akiknek az erre vonatkozó igazolást 
- a 161/2008. (XII. 18.) FVM ren-
delet 22/B. §-ában meghatározott 
döntések másolatának valamelyikét 
- mellékelniük kell a fenntartó vagy 
részben fenntartó nyilatkozathoz.
Az online ügyfélszolgálati rendszer 

kibővítésre került az MVH-nál, így 
az összes EMVA-ból finanszírozott 
jogcím és az Egységes Kérelem 
jogcímeivel kapcsolatos informáci-
ók elérhetőek az www.mvh.gov.hu 
oldalon az Elektronikus ügyintézés 
menüpont Ügyfél tájékoztatási 

rendszer alkalmazásban. A napra-
kész tájékozódás érdekében igénybe 
vehető az MVH hírlevél szolgáltatása 
és regisztrálni lehet a www.mvh.gov.
hu oldalon.”
Újból pályázhatnak a gazdák a 

területalapú (SAPS) és nemzeti 
kiegészítő (top-up) támogatásokra. 
Megjelent az Európai Mezőgaz-
dasági Garancia Alapból (EMGA) 
finanszírozott egységes területalapú 
támogatásról, valamint az ahhoz 
kapcsolódó kiegészítő nemzeti tá-
mogatások igénybevételéről szóló 
rendelet. A termelők a rendelet 
hatályba lépésétől kezdődően május 
15-ig adhatják be a SAPS, valamint 
a termeléshez kötött jogcímeknél 
a top-up támogatási kérelmüket a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalhoz. A gazdák valamennyi 
területalapú támogatási igényüket 
egyszerre és elektronikusan nyújt-
hatják be az ügyfélkapun át a 2009-
től bevezetett egységes kérelem 
rendszerén keresztül. Fontos, hogy 
a kérelem módosítása, 2012. június 
9-ig lehetséges. Egyes termeléshez 
kötött támogatásokhoz a kérelme-
ket az MVH honlapján közzétett 
nyomtatványokon kell a hivatalhoz 
benyújtani a rendeletben meghatá-
rozott időszakban. A Magyarországra 
érkező uniós közvetlen támogatások 
fokozatosan érik el a régi tagállamok 
támogatottsági szintjét, 25%-ot 
kaptunk induláskor, mint negyed-
rangú polgárok, így és ennyire várt 
bennünket az EU. A magyar gazdák 
2011-ben a területalapú támogatá-
sok 80%-át kapták a Közösségtől, 
2012-ben ez az összeg 90%-ra nő. 
Magyarország SAPS támogatási 
szintje 2013-ra éri el a régi uniós 
országok támogatási mértékét. A 
rendelet április 3.-tól hatályos.”
A szövetkezet tagjai továbbra is 

kedvezményes áron rendelhetnek és 
igényelhetnek termékeket, vehetnek 
igénybe szolgáltatást a szövetkezeti 
irodán. Kérdéseikkel telefonon kí-
vül interneten is (aranysarfeher@
sv-net.hu) kereshetnek bennünket. 
A weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tagjaink 
tájékozódását.

Vezetőség

Jó, sõt fontos tudni!
MBE - hogyan ismerjük fel a stroke-ot?

A stroke néven ismert agyi 
érkatasztrófa sajnos egyre több 
áldozatot szed, ezért jó tudni, 
hogy mely jelek utalhatnak egy 
esetleges stroke-ra. Különösen 
fontos ez azért, mert szakembe-
rek szerint ha a stroke áldozatát 
3 órán belül elkezdhetik kezelni, 
teljesen visszafordítható az álla-
pot, Van a stroke felismerésé-
nek és diagnosztizálásának egy 
egyszerű, laikusok által is alkal-
mazható trükkje, amely három 
betűvel foglalható össze: MBE
Nagyon fontos, hogy tisztában 

legyünk a felismerés módszeré-
vel, mert a stroke áldozata sú-
lyos agykárosodást szenvedhet, 
ha a környezete nem ismeri fel 
a stroke jeleit mielőbb.
Az orvosok szerint bárki felis-

merheti a stroke-ot, ha három 
egyszerű kérést mond az illető-
nek (a három betű megfejetése): 
1. M: Meg kell kérni az illetőt, 
hogy MOSOLYOGJON. 2. B: 
Meg kell kérni, hogy BESZÉL-
JEN, mondjon egy egyszerű 
mondatot (összefüggően: pl. 
Szép napunk van.) 3. E: meg 
kell kérni, hogy EMELJE FEL 
mindkét karját. Ha az illetőnek 
a három kérés teljesítésének 
bármelyikével nehézsége van, 
azonnal híjuk a mentőket és 
mondjuk el a tüneteket. Még egy 
jel: Mondjuk az illetőnek, hogy 
ÖLTSE KI A NYELVÉT. Ha a 
nyelv „kicsavarodott”, ha egyik 
vagy másik oldalra csúszik el a 

nyelv, ez is a stroke jele lehet.
A Magyar Stroke Társaság 

nemrégiben indított országos 
kampányt, hogy megismertesse 
a stroke (agyvérzés, szélütés) tü-
neteit és előjeleit, s hogy felhívja 
a figyelmet e betegség esetében 
az időfaktor fontosságára. 
Betegtájékoztatójukban a fent 

leírt módszer is szerepel, ne-
gyedik, kiegészítő tanácsként 
ők is ajánlják, hogy kérjék meg 
a beteget, hogy  öltse ki a nyel-
vét. Ha az valamelyik irányba 
kitér, akkor az szintén a stroke 
jele lehet.
A Magyar Stroke Társaság ös-

szefoglaló közleménye szerint 
a stroke leggyakoribb előjelei: 
a hirtelen kialakuló féloldali 
végtaggyengeség, bénulás, er-
nyedt, zsibbadt arcfél, hirtelen 
bekövetkező beszédmegértési 
zavar, szóformálási nehézség, 
kettőslátás, látótér kiesés, lá-
tásvesztés vagy csökkenő látásé-
lesség, szédülés, koordinációs 
zavarok, memóriazavar - ezek 
közül akár már egyetlen jel is 
figyelmeztethet a stroke kiala-
kulására. A tünetek kialakulása 
viszonylag hirtelen történik, és 
az is előfordul, hogy a tünetek 
gyors javulást mutatnak, de 
ilyenkor is orvost kell hívni. 
Csak akkor várható ugyanis 
nagymérvű gyógyulás, ha a ke-
zelést azonnal, legfeljebb 3, vagy 
a legújabb tapasztalatok szerint 
4,5 órán belül elkezdik.

Területalapú 
támogatás 
igénylése

Kérem a gazdálkodókat, hogy a területalapú 
támogatás folyamatos benyújtása érdekében sze-
mélyesen, vagy telefonon  kérjenek időpontot a 
kérelem elkészítésére. 
A 2012. évi területalapú támogatás szankció nél-

küli  beadásának határideje:2012. május. 15.
 Köszönettel: Mikus Anikó 

falugazdász T.:06/20/985-0721, 
06/70/436-1390

Önkéntes roadshow
Polgármesteri Hivatal díszterme 2012. április 23-án hétfőn 17-19 óráig

LEGYEN ÖNKÉNTES! • TEGYEN A VÁLTOZÁSÉRT!
Vendéglátással összekapcsolt kötetlen beszélgetés a  helyi szervezetek és magánszemélyek által igénybe 

vehető előnyök, adó és járulék mentesség; • aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultsága, nemzetközi önkéntes programok; • érettségi vizsgához szükséges közösségi szolgálat.
Kérjük a közhasznú szervezetek, az egyházak, a közfeladatot ellátó intézmények képvieslőit, a közössé-

gépítéssel foglalkozókat, illetve a közösségi munkában részt vállalókat, vegyenek részt a a beszélgetésen!                                       
BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKÉNTES CENTRUM 
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...

Elhunyt Patai Ottó Béla

...sokan olvassák örömmel lapunk jelen szá-
mában, hogy százharminc ember mintegy két 
tonnányi szemetet gyűjtött össze a város nyu-
gati határában. Nyilván az öröm nem a renge-
teg szemétnek szól, hanem annak, hogy voltak, 
akik vállalkoztak arra, hogy azt összegyűjtsék. 

Talán külön örülhetünk annak, hogy gyerekek, köztük egészen ki-
csik is voltak a lelkes önkéntesek között. Ők talán már most sem, 
s felnőttként sem fognak szemetelni. Okulva mindabból amit 
láthattak a gyűjtés során. Elképesztő, hogy mi mindent sikerül 
találni egy-egy várostakarítás alkalmával. A nejlonszatyrok, zsá-
kok petpalackok, üdítős dobozok tulajdonképpen „megszokott” 
elemei a „kínálatnak”. A zsákokba, nagyobb palackokba rakott 
kiskutyák és kismacskák viszont megszokhatatlanok. Persze erre 
nem is ez a megfelelő szó. Felháborító, elképesztő, szörnyű és 
még folytathatnám, hiszen szörnyű kínhalálra ítélik ezeket a kis 
állatokat. Nekem egyszer egy kétliteres üdítős palackba gyömö-
szölt, öt, félarasznyi kiscicát sikerült találnom. Még éltek. Sajnos 
hiába próbáltuk tápszerrel etetni őket sorra elpusztultak. Vajon 
hogyan minősíthető, aki ilyesmire képes?
Gondolom, a szemétgyűjtésről olvasva többen úgy gondolják, 

hű milyen jó, most tiszta lett az a terület. Nos, korai az öröm, 
mivel alig két héttel a begyűjtés után ismét nejlonszatyrok, 
üdítős dobozok, palackok éktelenkednek a megtisztított terület 
több pontján is. A takarítást szervező Tegyünk Izsákért Egyesü-
let vezetői szomorúan mesélték ezt. Mondván nem értik miért 
ilyen igénytelenek némelyek. Látniuk kellett, hogy milyen szép 
lett a szemétmentesített terület, ám úgy tűnik, ez sem akasztja 
meg őket abban, hogy ismét elcsúfítsák. Persze nem csupán 
elcsúfításról van itt szó. A környezet védelme még az esztétikai 
szempontoknál is fontosabb. Nyilván, akik szétdobálnak mindent, 
azok nemigen gondolkodnak ilyesmiken, pedig érdemes lenne. 
Az ő gyermekeik, unokáik is nyögni fogják annak a mérhetetlen 
környezetszennyezésnek a következményeit, melyhez ezek a 
szétdobált dolgok is hozzájárulnak. Mert nem kicsiségek ezek 
sem, mivel összeadódnak, s apránként egy nagy szeméttengerré 
teszik a világot.
Gondolom, aki elkezd számolni, az látja, hogy az az alig több 

mint száz fő, aki szabadidejét feláldozva gyűjtötte a szemetet, a 
város közel hatezres lélekszámához képest elenyésző kisebbség. 
De próbáljunk optimisták lenni, s reménykedni, hogy a szeme-
telők még náluk is kevesebben vannak. Vagy legalábbis lesznek. 
Előbb-utóbb...

Április 9-én, húsvét másnapján, 
57 éves korában váratlan 
hirtelenséggel elhunyt Patai 
Ottó Béla, az Izsáki Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke. Bélát mindenki úgy 
ismerte Izsákon, mint a helyi 
cigányság szószólóját, aki 
mindenben segítette közössége 
tagjait. A cigányság értette, 
értékelte e törekvését, ezért 
tisztelték meg azzal, hogy 
kisebbségi önkormányzatuk 
élére választották többször is. 
Béla minden család körülményeit 
jól ismerte, akinek lehetett 
munkalehetőségeket keresett, 
akiknek ilyesmi nem jutott, 
azoknak támogatást kutatott 
fel. Ha a közösség tagjai közül 
valaki sértő módon viselkedett, 
Bélához fordulhattak a sértettek, 
s biztosak lehettek abban, hogy az 
ügy megnyugtató elintézést nyer. 
Bélának tekintélye volt, mert 
mindenki látta, hogy valóban a 
jó irányú összefogásért dolgozik, 
hogy fontos számára közösségük 
békés boldogulása. Többször 
megkeresett engem is, elmondva 
elképzeléseit, melyekhez a helyi 

média segítségét kérte, amit 
természetesen megkapott. 
A m i k o r  a  n e h é z  s o r s ú 
családoknak kért támogatást 
mindig  hozzátet te ,  hogy 
nemcsak a cigányokra, hanem a 
szegénysorban élő magyarokra 
is gondol ilyenkor, s nekik is 
segíteni kíván. Közösségükről 
mindig mint cigányokról, s nem 
mint romákról beszélt, mert 
mint mondta, ez az ő ősi nevük. 

Hirtelen távozásával űrt hagyott 
közösségében, hiányozni fog 
szervező munkája. 
Április 13-ai temetésén igen 

sokan kísérték utolsó útján Patai 
Ottó Bélát. Koporsója mellett 
hegedűszó búcsúztatta, s mivel 
hirtelen halála miatt szóban nem 
tehette meg, a hegedűk szavával 
búcsúzott ő maga is a családtól, 
a gyászolóktól és Izsáktól.

Tetézi Lajos 

Internet Fiesta 
az izsáki könyvtárban

2012. március 23-30. között 
az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség - a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával 
- immár tizenharmadik alka-
lommal rendezte meg az Inter-
net Fiestát a könyvtárakban. A 
program célja: az információs 
társadalomba való beilleszke-
dés megkönnyítése, az Inter-
net gazdag lehetőségeinek be-
mutatása. Az idei év mottója 
a következő volt: „Tanulás és 
Munka a neten”.
A 2012. év kiemelt témakö-

rei: munkakeresés az internet 
segítségével, pályaválasztási 
oldalak a neten, önképzés 
és tájékozódás az internet 
segítségével. A rendezvény-
sorozathoz könyvtárunk is 
több érdekes programmal 
csatlakozott. 
Az egyhetes Fiesta ideje alatt 

igyekeztünk minden korosz-
tály számára hasznos időtöl-
tést biztosítani. Vendégül 
láttuk a középső- és nagycso-
portos óvodásokat. A gyerekek 
a könyvtárral való rövid ismer-
kedés után az internet segít-
ségével húsvéti mesefilmeket 
tekintettek meg, ezt követően 
játékos foglalkozással töltöt-
ték a délelőtt hátralévő részét. 
Az általános iskolával való 
szoros együttműködésben, 
a különböző korcsoportok 
számára összeállított feladat-
lapokat több mint százötven 
gyerek töltötte ki. Az internet 
segítségével megoldható fel-
adatlapok célja az volt, hogy 
játékosan ismerkedjenek meg 
a tanulók különböző tanulást, 
önképzést segítő honlapok-
kal. A kérdések között helyet 
kapott többek között az Egy-

szervolt, az Olvasni jó!, a Ma-
gyar Elektronikus Könyvtár, a 
Digitális Irodalmi Akadémia, 
a Diafilmmúzeum, a Közép-
iskolai Felvételi, vagy éppen 
a Nemzeti Múzeum honlapja 
is. A hét folyamán a 8. osztá-
lyosok rendhagyó könyvtári 
órán ismerkedhettek meg a 
Magyar Elektronikus Könyvtár 
használatával. A projektoros 
bemutatást követően a diá-
koknak csapatmunkában nyílt 
lehetőségük az Elektronikus 
Könyvtárban a számukra ös-
szeállított feladatokat megol-
dani. A megyei könyvtár a Víz 
világnapja alkalmából szerve-
zett Cseppecske, és Csepptől 
az óceánig vízi világhoz kap-
csolódó feladatit is lelkesen 
oldották meg a gyerekek. Több 
mint 30 csapat jelentkezett a 

játékra. A város felnőtt lako-
sairól sem feledkeztünk meg, 
őket az önéletrajz és a motivá-
ciós levél írásának szabályaival 
igyekeztünk megismertetni. 
Emellett az internetes álláske-
resés lehetőségeit is bemutat-
tuk az érdeklődőknek. 
Nagyon örülünk, hogy több 

mint ötszáz ember figyelmét 
keltették fel programjaink, és 
továbbra is nagy szeretettel 
várjuk minden kedves olva-
sónkat. 

Nyitva tartás: 
Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: 8-12-ig és 13-15 óráig
Szerda: 13-17 óráig
Csütörtök: 13-17 óráig
Péntek: 8-12-ig és 13-15 óráig
Szombat: 8-12 óráig

Horváth Anikó 

Keresztút

Virágvasárnap a katolikus 
templom kertjében járták végig 
a keresztutat az izsáki hívek. A 
nagyböjti időben a katolikusok, 
emlékezve Krisztus szenvedésére 
péntekenként keresztutat járnak, 
megidézve Jézus jeruzsálemi, 
mintegy másfél kilométeres útját a 
Golgotáig. A középkorban alakult 
ki a keresztút a ma is ismert 14 

stációval, melyeket egy-egy kép 
szimbolizál. A hívek képtől, kép-
hez haladva lélekben a jeruzsálemi 
keresztutat járják végig ilyenkor. 
A stáció képei minden katolikus 
templom falán ott vannak Így 
van ez Izsákon is. Idén, a pénteki 
alkalmak zárásaként Virágvasár-
nap délután a templomkertben is 
felidézték Krisztus útját. 
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Az asszony

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzati rendeletek szabálysértésekkel kapcsolatos 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
és (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a sza-
bálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
254.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg:
1.§
A helyi címerről, zászlóról és pecsétről szóló 5/1991.(IX.02.) számú rendelet 14.§-a hatályát veszti.
2.§
A köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról szóló módosított 13/1996.(XII.30.) 

számú rendelet 16.§-a hatályát veszti.
3.§
Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési köz-

szolgáltatásról szóló többször módosított 5/2003.(II.19.) számú rendelet 14.§-a hatályát veszti.
4.§
A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 7/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelet 13.§-a 

hatályát veszti.
5.§
Az állattartásról szóló módosított 8/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet 14.§-a hatályát veszti.
6.§
E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
I z s á k, 2012. március 27.

Mondok József  polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

80 éves voltam, amikor ez az 
eset velem történt. Kislányom 
egészségügyi problémámmal 
beszállított a kecskeméti am-
bulanciára. Nagy váróterembe 
kerültünk. Három különbö-
ző szakorvos asszisztensnői 
szólították be a várakozókat. 
Számolatlanul is lehettünk úgy 
harmincan. De lehet, hogy töb-
ben is. A szélső széksor szélős 
székét valaki udvariasan áten-
gedte. Leültem. Velem szemben 
egy középkorú nő ült. Ahogy 
gyorsan feltérképeztem, nem 
volt nehéz megállapítani, hogy 
mezőgazdaságban dolgozik, ami 
később, beszélgetésünk során be 
is igazolódott. (Nem szívesen 
használom a „paraszt” szót, 
mert ennek a szónak ma már 
nincs patinás csengése, mint 
száz-százötven évvel ezelőtt.)
Rögtön kérdezősködött. Hon-

nan jövök? Volt-e nálunk az éjjel 
eső, mert náluk szerencsére volt 
és nagyon jókor jött. (Száraz 
év volt.) Beszélgetésünk során 
kiderült, hogy férjével Kecske-
mét tanyavilágában laknak és 
gazdálkodnak, árutermeléssel 
foglalkoznak.
A következő kérdése az volt 

„hány évesnek teszik lenni?” 
Kislányom szemben állt velem 
és már láttam a szája mozgását, 
hogy kimondja a 80-at. De akkor 
valahogy belém bújt a kisördög 
és hirtelen azt feleltem, 90. Az 
asszony ekkor nagyon elcsodál-
kozott és meglehetősen hango-
san ezt válaszolta, „nagyon jól 
tetszik kinézni, 10 évet nyu-
godtan letagadhatna.” Fölnézve 
láttam, hogy erre a kijelentésre 
többen érdeklődve felém fordul-
tak. Talán mondanom sem kell, 
hogy ez volt az a pillanat, ami-
kor rettentően nehezen tudtam 
a nevetésem visszatartani, és 
titkomat megőrizni, de ezúttal 
mindkettőt sikerült.
Aztán szólítottak vizsgálatra. 

De amikor jöttem kifelé, mögöt-
tem hallottam, hogy a székso-
rokban félhangosan összesúgtak 
„tényleg az öreg milyen jól néz 
ki!” és láttam, hogy néhány 
fej érdeklődéssel ismét felém 
fordul.
Tulajdonképpen ezzel a törté-

netnek vége is. A továbbiakban 
csak néhány gondolatot szeret-
nék a történethez hozzáfűzni. A 
nők általában nem szeretik, ha 
életkoruk felől kérdezősködnek, 
hiúságuk miatt. De ha akkor 
én is visszakérdeztem volna, 
hogy „hány évesnek tetszik 
lenne?” és ő őszintén válaszol, 
válasza csalódást okozott volna, 
mert napszítta arca és kérges 
tenyere után ítélve 10 évvel 
biztos öregebbnek látszott, mint 

amennyi valójában volt. Mert 
van a társadalomnak egy egyre 
inkább fogyó értékes rétege, a 
mezőgazdasággal foglakozó ter-
melő réteg. Ők azok, akik nehéz 
fizikai munkával tűző napsü-
tésben, néha esőben, szélben, 
sárban termelik meg étkezésünk 
alapanyagát, ami napról napra az 
asztalunkra kerül. Munkájukban 
segít a gép, de a gépi munka 
akár saját géppel, akár bérlettel, 
drága, hogy az 500 forint felé 
kúszó üzemanyagárakat ne is 
említsem.
Munkájuk eredményességének 

sok buktatója van. Köztük az 
időjárás. Egyik évben a szárazság 
(most is) másik évben a belvíz, 
késő tavaszi fagyok, nyári jégve-
rés. De ha jó az időjárás, akkor 
meg a bő árukínálat miatt ala-
csony áron tudnak értékesíteni. 
És hosszú ideig, sokszor egy évig 
kell várni, hogy munkájuk ered-
ményét forintra tudják váltani.
Néha az agyonszabályozás 

nehezíti helyzetüket. Mert kér-
dezem én: Aki 30 év óta tehe-
nészettel, illetve tejtermeléssel 
foglalkozik, miért kell annak 
vizsgát tennie? Ismerek olyan 
termelőt, aki emiatt számolta 
fel a tehenészetét. Újabban a 
tojó tyúkok tartási körülményeit 
szabályozták, el is érték vele, 
hogy a hosszú ideig 20 forintos 
tojás hirtelen 50 forint lett, mert 
e miatt is sokan felhagytak a 
termeléssel. Ezzel aztán nem-
csak ők, hanem a fogyasztók is 
károsultak lettek.
Jó minőségű magyar termékek 

helyett külföldről importált 
silány minőségű, szavatossága 
lejárt, de extra csomagolásban 
díszelgő termékek szorítják le 
az áruházak polcairól a magyar 
árut. Néha olyan termékeket 
importálnak, amiből hazaiból 
is túlkínálat van, (bor) ezzel is 
rontják az értékesítési lehető-
ségeket.
2014-ben lejár az ingatlan 

moratórium. Sokan megunva a 
szélmalomharcot eladják ingat-
lanjukat külföldi tőkéseknek. De 
ez a világ nem azt a szellemisé-
get fogja tükrözni, amiről Jókai 
Mór „Az Új Földesúr” című 
regényében írt.
Modern világot élünk. Interne-

tezünk, számítógépezünk, tévé-
zünk, stb. Bár aránylag könnyű 
munka a gombokat nyomogatni, 
mégis kinek van kedve mindezt 
csinálni korgó gyomorral? Jó 
közérzetünket táplálkozásunk-
kal ez a réteg teremti meg ter-
mékeivel. Értékes részei ők a 
társadalomnak, becsüljük meg 
Őket, mert megérdemlik. Amíg 
lehet. Amíg lehet...

Leitem Henrik

V É R A D Á S 
Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy

2012. május 17.-én (csütörtök)
9 órától 13 óráig

a Művelődési Házban
véradás lesz.

Magyar Vöröskereszt

Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete legutóbbi 
ülését március 27-én tartotta. 
Első napirendi pontként a lejárt 
határidejű testületi határozatok-
ról szóló polgármesteri jelentést 
fogadta el. 
A következő pontban a Jogi- 

Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság javaslataival kiegészít-
ve jóváhagyta a Közbeszerzési 
Szabályzatot, mely már a 2012. 
január 1-jétől hatályos 2011. évi 
XCVIII. törvény (A közbeszerzé-
sekről.) felhatalmazása alapján 
szabja meg a helyi eljárások 
rendjét, a kapcsolódó hatáskö-
röket, döntési szinteket, a doku-
mentálás és közzététel szabályait 
és a döntésekhez kapcsolódó 
felelősségi pontokat.
A harmadik napirendi pontban 

a 2012. évi közbeszerzési tervet 
hagyta jóvá a Képviselő-testület, 
mely elsősorban „Izsák Város 
komplex kerékpárforgalmi fej-
lesztése” című és DAOP-3.1.2/
A-11-2011-0016 azonosítási 
számú projekthez kapcsolódik. 
Nagy mozgástér nem volt, mivel 
a támogatási szerződés 8. számú 
melléklete pontosan tartalmazza 
a közbeszerzés fajtáját (nyílt 
eljárás), az alkalmazott bírálati 
szempontot (összességében le-
gelőnyösebb ajánlat), így csak 
a támogatási szerződés hatály-
balépésével kapcsolatos csúszás 
miatti időpontokat kellett mó-
dosítani.
A negyedik napirendi pontban 

„A helyi önkormányzati rende-
letek szabálysértéssel kapcsolatos 
rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezése” című 6/2012.(III.27.) 
önkormányzati rendelet meg-
alkotásáról döntött a testület. 
Ez a helyi jogszabály a szabály-
sértésekről, a szabálysértési 
eljárásokról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 2012. április 
15. napján történő hatálybalépé-
sével van kapcsolatban.
Itt két dologra hívnám fel a figyel-

met. A szabálysértési hatáskör a 
jegyzőtől a kormányhivatalhoz 
kerül és a bírságösszegek mérté-
ke nagymértékben emelkedtek, 

mellyel párhuzamosan módosul 
a közérdekű munka szervezésé-
nek szabálya is. A másik pedig 
az, hogy a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4) 
bekezdése felhatalmazást ad arra, 
hogy: „ A helyi önkormányzat 
képviselő-testülete önkormány-
zati rendeletben meghatározhat 
tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokat. A helyi önkor-
mányzat képviselő-testülete e 
magatartás elkövetőjével szem-
ben önkormányzati rendelet-
ben ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírság(igazgatási bírság) 
kiszabását rendelheti el.”
A munka folyamatban van, a 

tervezet április végéig elkészül 
és 2012. június 1-jétől pedig 
hatályos lesz a rendelet. 
A Képviselő- testület átfogó 

értékelést kapott Izsák Város 
Önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról. Itt felmerült, hogy a 
szolgálat vezetője nem volt jelen 
az ülésen, de ott volt az előkészítő 
bizottsági ülésen, ahol nem me-
rült fel kérdés. Várhatóan június 
hónapban egy szélesebb körű be-
számoltatás keretében remélem, 
hogy minden felmerülő kérdésre 
választ kaphatnak a kérdezők. 
Az átfogó jelentés a 2011.évi 
munka statisztikai értékelése a 
vonatkozó jogszabály szempont-
jai szerint. A testület feladatul 
szabta Izsák Város Önkormány-
zat Bűnmegelőzési programjának 
aktualizálását.
A hatodik napirendi pont ke-

retében az Általános Művelődési 
Központ Igazgatói álláshelyére írt 
ki pályázatot a fenntartói jogo-
kat gyakorló Képviselő-testület. 
Az intézmény megalakításakor 
Gera Árpád Zoltánné egy évre 
- 2011. augusztus 1-től 2012. 
július 31-ig - kapott megbízást. 
Itt is érdekesség, hogy szeptem-
ber 1-jétől lép életbe a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény azon része, mely a 
vezetői megbízással van kapcso-
latban. Nekünk azonban még a 
most hatályos 1993. évi LXXIX. 
törvény előírásai szerint kellett 

eljárnunk. Az eljárás a vonatkozó 
jogszabályi előírások betartásával 
lefolytatjuk.
A Képviselő-testület a „Nevelési 

intézmények fejlesztése (DAOP-
4.2.1-11)”pályázat keretében 
„Kapacitásbővítő óvodafejlesztés 
Izsákon” címmel pályázatot nyúj-
tott be a Kodály Zoltán utcai óvo-
da bővítésére. A pályázat bruttó 
költsége 125.598.251,-Ft, mely-
ből városi önerő 6.279.913,-Ft, a 
pályázott összeg: 119.318.338,-
Ft. A pályázat befogadása meg-
történt.
A testület támogatja az Izsáki 

Általános Művelődési Központ 
TÁMOP-3.4.3-11/2. számú és 
„Iskola tehetséggondozás” című 
pályázatának benyújtását, melyre 
100 százalékos támogatás nyer-
hető. Az önkormányzatnak az 
utófinanszírozással kapcsolatos 
kamatfizetést és pénzügyi bonyo-
lítást kell felvállalnia.
A Képviselő-testület döntött a 

Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium részére tervezési 
hozzájárulásként befizetett és 
fennmaradt önerő visszaigény-
léséről.
Egyebek napirend keretében a 

Polgármester Úr tájékoztatást 
adott a Kormányportál kiala-
kításával kapcsolatos felmérés 
eredményéről, a víziközművek 
tulajdoni helyzetével és a mű-
ködtetés szabályaival kapcso-
latos törvényi módosításról. A 
játszótér megépítésének helyéről 
városi szintű egyeztetés került 
kezdeményezésre. Megköszön-
te a Március 15-i emlékműsor 
szereplőinek, szervezőinek és 
a felkészítő tanárok munkáját. 
Felhívta a figyelmet a tűzgyújtá-
si tilalomra és arra, hogy 2012. 
március 31-én hulladékgyűjtési 
akció kerül szervezésre. 
Kutas Tibor képviselő kezde-

ményezte, hogy a Nemzeti Lovas 
program oktatási lehetőségei az 
izsáki gyerekek részére is elérhe-
tők legyenek.
A Képviselő-testület zárt ülésen 

egyedi természetbeni segélyezés-
ről döntött.

Bagócsi Károly címzetes 
főjegyző
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Irgalmasság Református múltunk 39.

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, 
ismerősöknek, szomszédoknak, akik 

JóJÁRT JENŐNÉ (GÖBECS MÁRIA) 
ÉS NÉMETH MÁRIA 

temetésén részt vettek sírjukra koszorút 
virágot tettek, fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Egyházi hírek
- A jó termésért való könyörgő nap /szent Márk ünnepe után/ 

április 29-én lesz. A 9 órai szentmise után végezzük a búzaszen-
telést.
- Ugyancsak 29-én van Jó Pásztor vasárnapja, a papi hivatások 

ünnepe. Adományainkat a papnevelő intézetek /szemináriumok/ 
javára adjuk.
- Május 1-én du. 2 órakor a Selyem erdőben, az ifjúsági park-

ban szentmisével kezdjük a családi park évadját. Egyben családi 
napot tartunk.
- Minden májusi estén fél 7-kor litániával köszöntjük a boldog-

ságos szűz Máriát. Utána közvetlenül vannak a szentmisék.
- Május 12-én, szombaton a solti esperesi kerület papsága 

Izsákon tartja tavaszi gyűlését /koróna/. A szentmise fél 10-kor 
kezdődik, minden testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk!

Mivel Boldog II. János Pál pápa 
a Húsvét 2. vasárnapját az isteni 
irgalmasság ünnepének jelen-
tette ki, az irgalomról szóljon 
mostani elmélkedésünk. Valami 
nagyon ősi távlatba kísér minket 
az irgalom szó: a középkorban 
még jorgalomnak mondták, s 
jelentette a jó megtestesülését, 
a jó gyakorlását, s talán a vét-
kes felé nyújtott, megmentést 
jelentő királyi jogar neve is 
innen való, ahogy azt Eszter 
könyvében olvassuk. 
No, de hogy az irgalomhoz ér-

kezzünk, mi az Úr Jézus életéből 
vettük a példákat az irgalom 
gyakorlásához. Mert az irgalom 
mindenekelőtt Isten tulajdon-
sága. Neki van hatalma arra, 
hogy az emberi jogszerűséget 
és szűkkeblűséget félredobva, 
megszánja a bűnöst, elenged-
je a felhalmozott adósságot. 
Hányszor olvassuk: „Megesett 
rajta a szíve” Ezt teszi végképp 
eladósodott szolgájával az ura, s 
elengedi őt és minden adósságát. 
De még a hamis sáfárról szóló 
történet is ezt sugallja: „Ülj le, 
és vedd elő adósleveledet, és írj 
50-et.” Hiszen van a jog, ami 
ugyanehhez a szócsaládhoz 
tartozik, hiszen a javamat vagy 
mások javát kívánja szolgálni, 
de ez csak olyan, mint az üveg-
be zárt illatszer. Olyan, mint 
a szegetlen kenyér. Nem árad 
ki, nem adja oda magát. Van a 
felelősség és kötelesség, ami a 
minimálist követeli meg tőlünk. 
S ami a jogon és kötelességen túl 
van, ami kiárad és aminek nincs 
határa, nos, az az irgalom. Lehet 
szeretni az embert, ez az Isten 
saját joga és kötelessége, ha már 
magának teremtett. De elkül-
deni egyszülött Fiát, feláldozni 

bűneinkért, hogy megmentsen 
minket a haláltól, ez túlmegy 
minden jogon és kötelességen, 
ez maga az irgalom. 
Ezért aztán a húsvét nyolcadát 

záró vasárnap, a régi Fehérvasár-
nap az Úr irgalmasságának ün-
nepe lett. Lásd, milyen irgalmas 
az Úr! Akinek az irgalmasságát 
már a 88. zsoltár is megénekli: 
„Irgalmas Istenünk jóságát 
mindörökké éneklem.”
A mindent odaadó és mindent 

értünk adó Isten gyermekei 
lettünk. Kell, hogy szívünkre 
vegyük az irgalmas úr szavát: 
„Te gonosz szolga! Kérésedre 
minden adósságodat elenged-
tem! Nem kellett volna neked 
is hasonlóképpen tenned?” Hi-
szen ha Istent irgalmasságáról 
ismerjük meg, az embert is az 
irgalmassága miatt ismerjük 
fel. Nem a kötelező jótettekről, 
hanem ami azokon túl van. Az 
irgalmasság túlviszi az embert 
az átlagon, a mindennapi embe-
riesség határain. Istenhez emeli, 
hasonlóvá teszi Alkotójához. 
„Legyetek irgalmasok, mint 
ahogy a ti mennyei Atyátok is 
irgalmas”. 
Eljött hát az irgalmasság ün-

nepe, jöjjön el vele együtt az 
irgalomra hajló lélek kora is. 
Ma az egész nemzetünk a szá-
monkérés présébe szorult. Az 
irgalmasság menti meg. Nem 
lefaragni, elengedni. Azt tenni, 
amit a rabigába hajtó világ nem 
ismer. Hogy megesik a szív és 
megbocsát, eltöröl. Az irgal-
mas Krisztus általunk akarja 
letörölni a könnyeket, eltörölni 
a vétkeket és az adósságokat. 
Segítsünk neki!

Podmaniczki Imre 
plébános

IKEM hírek
- április 21. (szombat), 16 óra: Maurer Oszkár borász: „A szerémségi borokról”, helyszín: Vino 

Étterem pincéje

- VÁLTOZÁS: május 12. (szombat), 16 óra: Drs. Nagy Miklós Mihály: „Magyarok a búr háborúban 
(Dél-Afrika)”, helyszín: református gyülekezeti ház.

- június 10. (vasárnap), 10 óra: Dr. Győri Nagy Sándor kultúrökológus tart trianoni emlékbeszé-
det, helyszín a református templom.

A rendezvényekre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Az emlékezet bizonyságai arról tanúskodnak, hogy 
nem csak az anyagmegmaradás törvénye egyetemes, 
hanem a „válságmegmaradás” ténye is idők feletti. 
(Amúgy ezek az esztendők az ún. „napóleoni hábo-
rúk” utáni ínségek esztendei voltak.) Legalábbis, 
amíg az emberi esendőség is fennforog... Így hát, 
azon nem vitatkozunk, hogy becsületesek vagyunk-e 
vagy sem, mert az 1810-ben is tisztázódott (tisztelet 
az akkori kivételeknek is); inkább csak az áron. 
Hiszen alja régen sem csak a rostának volt.

1810.,  23.  Szept.  Gyűlés 
tartatván, panasz tétetett 
azeránt, hogy felette sokan 
vagynak a lakosok között a kik 
rosta allyat, s úgy szólván sze-
metet adnak az Egyházfinak, s 
e miatt a Conventionatusok is 
illetlenül s rosszul fizettetnek 
ki: végeztetett.
Hogy ennek utána az Eklá-

nak. minden Tagja jó kenyér-
nek való búzát, legalább is 
kétszerest megszelelve adjon. 
E végre meghagyatik az Egy-
házfinak, hogy semmi ollyan, 
hibássat és tisztítatlant el ne 
vegyen; hanem ha engedetle-
nek találkoznának (sic!-N.Á.), 
azokat adja fel az Előljáróság-

nak, és ha engedetlenek talál-
koznának (újfent ugyanúgy; 
valószínűsíthető, helyesen: 
engedetlennek találtatnának 
- N.Á.) megfenyíttetnek, sőt 
ha szükséges lesz az Előljárók 
közül egy az Egyházfi mellé 
rendeltetik.
2.) Az oskola Tanítójának a 

Gyermekek után járó búza és 
zab béli fizetését, ennekután-
na nem a Gyermekek, hanem 
az Egyházfi szedje bé, akkor 
mikor a Lecticálét szedi.
1811., 21.Jan. Zavarodásba 

és egyenetlenségbe levő Háza-
sok, úgy mint Czirkos Sándor 
és Gudits Mária elebünk állít-
tatván és ki hallgattatván ösz-

ve békéltettek. Meghagyatván 
Czirkos Sándornak, ipát, napát 
illendő tiszteletben tartani kö-
telességének tartsa; feleségét 
megbetsülje, véle okos férfiúi 
módon bánjon, külömben 
tselekedvén, más forma javítás 
módjával fognak gondolkodni 
az Előljárók.
1811., 26. Maii. Gyülésünk 

lévén Cséplő János Curator, 
kéri hivatalából való el bot-
sáttatását, de megkérettetvén 
annak további fojtatására 
benne megegyeztenek, s a 
következendő esztendőre is 
megerösittetett.
(P.IV./ 28-29.ol.)

közli: Nagy Árpád

Szívet melengető az, ahogyan eleink a legközön-
ségesebb dolgokról is ügyes tömörséggel és ékszeres 
mívességgel írtak. Az „okos férfiúi magatartás” 
is ajánlható lenne mindmáig a házaséletben, s a 
tisztségviselésekben is, nehogy - ha más nem - az 
Úristen „más forma javítás módjával” gondolkodjék 
felőlünk.
Amíg időnk van, tegyük a Krisztus mértéke sze-

rinti jót!
 -na-

Az életem

Gyülekezeti hírek
- április 29-én (vasárnap), 14.30-tól tartunk istentiszteletet Kisizsákon az ökumenikus kápolná-

ban

- május 7-12. között kerítésépítésben való segítségeket várunk a harangozó ház előtti gyülekezeti 
közmunkához.

- május 17. (csütörtök): Mennybemenetel ünnepe. Istentiszteletet tartunk 18 órától a templom-
ban.

- május 27-28.: Pünkösd ünnepe; konfirmandusok fogadalomtétele.

- várjuk az ifjúság jelentkezését a simontornyai hittanos táborba (aug.6-11.)

Az életem egy platánfa levél,
Mit elsodor a zúgó őszi szél...
És eshet eső, hullhat rá a hó,
Ő nem bomlik le, nem avarlakó.

Ám barna lesz és kemény a levél,
Mit tovagörget mérgesen a szél.
Majd felkap, és a pocsolyába szór,
A sáros levél onnan is kiszól:

Ember elmondom titkomat Neked:
Szabadulni tőlem csak akkor lehet,
Ha porrá égeted a testemet...
De nem éred utol a lelkemet.

Tudd azt is Ember! És ne feledd el,
Hiába viselkedsz gyűlölettel!
Ezerszer égetsz is el engemet,
Nem tudod elégetni lelkemet.

Szekér Istvánné
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FŐZZÖN ÖN IS A IV. IZSÁKI 
TÉSZTA MAJÁLISON 

A „VARÁZSFAKANÁL” 
MEGSZERZÉSÉÉRT !

Nevezés május 5-ig adható le, személyesen az Izsáki VINO 
étteremben, vagy telefonon a 06-76/569-135-ös számon, illetve 
e-mailben, a vino@vitae.hu címen. Kérjük a IV. Izsáki Tészta főző 
versenyen induló nevét, vagy ha többen indulnak, a csapat nevét 
és telefonszámát. Kérjük az indulókat jelezzék mivel kívánnak 
tüzelni (gázzal, vagy fával). Kérjük megnevezni melyik kategó-
riában kívánnak indulni. 1. Hagyományos magyar tésztaételek. 
2. Tészták másképp. 3. Édes tészták.
A főzőverseny indulóinak a szervezők biztosítják a főzésre ki-

jelölt területet, továbbá egy darab sörasztalt, kettő darab padot, 
valamint a száraz tűzifát.
Szeretettel fogadunk minden érdeklődőt, főzni vágyót, kóstol-

gatót, kóstoltató mestert, komédiást és muzsikust, gyereket és 
felnőttet, kutyát, macskát, verebet, ha kihagytunk valakit, az is 
legyen velünk itt. 

 Izsáki Tésztamajális 
negyedszer 

Vendégfőzőnk Erdélyország. Hazai vendégeink: csikós fő-
zőmesterek Bugacról és Hortobágyról, valamint a Szolnoki 
Gulyás Fesztivál képviselői.
A fakanalat táncoltatja Dudás András harmonikás. 
Az egész napos programból 
- V. Kolon Kupa Országos Körfutóverseny
- Mix Röplabdatorna.
- A Reccs 2012 bemutatja a 2012-es spagetti tésztahíd 

építő világbajnokság
 győztesét, Sándor Pétert.
- Tésztakóstoló háromszor a nap folyamán.
- Játékudvar gyerekeknek (néptánc, ének, mondóka, 

trambulin, gólyalábazás, íjászat, rajz, festés, tésztaékszer-
készítés.
16 órától Kováts Vera és Baritz Gergő koncertje.
- Csikós és ostoros bemutató.
- A Sárfehér Néptáncegyüttes műsora.
- 21 órától Rúzsa Magdi koncertje.
22.30-tól Izsáki Tészta Majális-buli Cintulával, a Vino 

Csárda-sátorban.
A részletes program hamarosan szórólapokon olvasható.

Színházi esték

Kipróbált receptek
Fokhagymás brokkoli 

Hozzávalók:1 kg brokkoli, 1 
dl száraz fehérbor, 1 zöldségle-
veskocka, 10 dkg vaj, 3 gerezd 
fokhagyma. 
A brokkolit folyó vízben meg-

mossuk, szárát levágjuk, rózsáira 
szedjük. A zöldségleveskockát a 
fehérborral és fél liter vízzel felfor-
raljuk, és a brokkolit kb. 10 perc 
alatt megfőzzük benne. Leszűrjük 
és melegen tartjuk. A fokhagymát 
összezúzzuk és a vajon megpá-
roljuk, majd a forró fokhagymás 
vajat a brokkolira öntjük. Önálló 
ételnek és köretnek is kiváló.

Brokkoli-krémleves
 Hozzávalók: 50 dkg brokkoli, 

1 fej vöröshagyma, 2 gerezd 
fokhagyma, 1 ek. olaj, 1 húsle-
veskocka, 2 dl tejszín, só, őrölt 
bors 
A brokkoli rózsáit leszedjük, 

megmossuk és felszeleteljük. A 
hagymát meghámozzuk, apró 
kockákra vágjuk. A fokhagymát 
szétnyomjuk. A hagymát és a 
fokhagymát az olajon üvegesre 

pároljuk. Hozzáadjuk a brokko-
lit, és elkeverjük. Fél liter vízzel 
felöntjük, beledobjuk a leves-
kockát, hozzáadjuk a tejszínt, 
és lefedve addig főzzük, amíg 
a brokkoli meg nem puhul. A 
levest összeturmixoljuk, majd 
sózzuk, borsozzuk. Pirított 
zsemlekockákkal tálaljuk.

 Grillezett mozzarella
 Hozzávalók: 30 dkg mozzarel-

la sajt, 1 fej lilahagyma, 3 db 
paradicsom, olívaolaj, oregánó, 
só, bors. 
Elkészítés: A mozzarellát sze-

leteljük fel ujjnyi vastagságúra. 
A paradicsomot vágjuk karikára, 
a lilahagymát vágjuk apróra. A 
paradicsomot rakjuk egy tálra, 
szórjuk meg a lilahagymával és 
a fűszerekkel, majd locsoljunk 
rá egy kis olívaolajat. Egy ser-
penyőt forrósítsunk fel zsiradék 
nélkül, és amikor forró, tegyük 
rá a sajtszeleteket, és süssük 
át mindkét oldalukat. Végül 
tegyük a sajtszeleteket a para-
dicsomsalátára.

Sült sertéskaraj fűszeres 
krumplival

 Hozzávalók: 3 db. marhahúsle-
ves kocka, 1 db. bőrös sertéskaraj, 
1/2 dl olaj, 1/2 kg burgonya, 1/2 
kg vöröshagyma, 3 gerezd fok-
hagyma, 1 tk. őrölt kömény 
A karaj felső, bőrös részét éles 

késsel kereszt alakban bevágjuk, 
így sütéskor szépen kinyílik. 2 db. 
KNORR marhahúsleves kockát 
elkeverünk az olajjal, a zúzott fok-
hagymával és a köménymaggal. 
A hús alsó részét ezzel a páclével 
bekenjük, és félórát érleljük. Köz-
ben egy nagyobb tepsibe tesszük 
az ujjnyi vastagra vágott burgo-
nyát és vöröshagymát, ráöntjük 
a maradék páclevet, és tetejére 
tesszük a karajt. Közepesen meleg 
sütőbe tesszük, és amikor a hús 
külső része megpirult, ráöntjük a 
maradék leveskockából készített 
húslevest. Folyamatos locsolgatás 
mellett addig sütjük, amíg a hús 
megpuhul. A sütés befejezése 
előtt 15 percig már ne locsoljuk, 
így a bőre ropogóssá válik, és 
aranybarna lesz.

A Tegyünk Izsákért Egyesület 
szervezésében két pinceszín-
házi estet rendeztek a Vino 
étterem pinceklubjában. Első-
ként az Orgoványi Kulturális 
Egyesület színjátszói mutatták 
be Polcz Alaine „Asszonyok di-
csérete” című darabját, majd a 
soltszentimrei Csonka Színkör 
(fotónkon õk láthatók) három 
egyfelvonásosának tapsolha-
tott a nagyszámú közönség. 
A siker egyértelművé tette, 

hogy folytatni kell az izsáki 
pinceszínházi esteket, melyek 
a szomszédtelepülések színját-
szóinak kiváló bemutatkozási 
lehetőséget, az izsáki közön-
ségnek tartalmas szórakozást 
nyújtanak.
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Az Izsáki Hegyközség 
pályázatot hirdet hegybírói munkakör 

betöltésére.

Pályázati feltételek:
- legalább középfokú szőlész- borász szakirányú végzettség, szakmai rátermett-
ség
- közigazgatási alapvizsga /vagy annak egy éven belüli megszerzése
- büntetlen előélet   
- magyar állampolgár
- legalább „B” kategóriás jogosítvány
- Kunsági Borvidék körzeten belüli állandó lakhely
- számítógépes ismeret felhasználói szinten 
                
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
- részletes szakmai önéletrajz /munkahelyek és az ott végzett                 
tevékenységek pontos feltüntetése/
- végzettséget igazoló dokumentumok /másolata/
- kívánt bér megjelöléssel, havi bruttó

További információ Édes Imre elnöktől (06-70-453-7136) kérhető.
Az írásos anyagot zárt borítékban ajánlva, mellékletekkel együtt a választ-
mányhoz kell benyújtani az alábbi címre.
Izsáki Hegyközség Édes Imre elnök
6070. Izsák, Dózsa tér 3.
A pályázat benyújtásának határideje 2012. május 18.   
A késve érkezett vagy nem megfelelő pályázatokat a választmány érdemben nem
vizsgálja.      

 Édes Imre elnök sk.

Jelentkezzetek a nevelőszülői tanácsadónál

Hallerné Cseh Szakál Rozália (tel.:06 20/921-3818)
A nevelőszülőségről
1. 24. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, akinek nincs és nem volt saját 

gyermeke gyermekvédelmi gondoskodásban, szülői felügyeleti jogát bíróság saját gyermeke 
vonatkozásban nem vonta meg.
2. Saját és vele egy háztartásban élő családtagjainak egészségi állapota, személyisége lehetővé 

teszi a nevelőszülői feladatok vállalását.
3. Lakáskörülményei alkalmasak a nevelőszülői feladatok ellátására: a gondozott gyermek 

számára száraz, világos, jól fűthető, mindennapi életvitelhez szükséges bútorzattal berendezett 
szobában tud elhelyezést biztosítani, a szülőktől elkülönítve, gyermekenként minimum 6 négy-
zetméter önálló élettér biztosításával.
4. A képzésbe csak olyan jelentkező vonható be, akik a törvény által előírt alapvető személyi 

és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A környezettanulmány készítésekor csak az adott helyzet 
értékelhető, jövőbeli ígéretek nem képezhetik a nevelőszülő képzésbe lépés alapjait. 
5. Pszichológiai vizsgálaton vesz részt és a pszichológus nevelőszülői feladatok végzésére 

alkalmasnak találja.
6. A házaspár, illetve az élettársak minkét tagja részt vesz a 28 órás döntés-előkészítő (Fiksz) 

tréningen, valamint a 32 órás nevelőszülői tanfolyamon. A trénerek és saját döntésük alapján 
nevelőszülői feladatok ellátására alkalmas. A képzés díja: kb. 40.000 Ft/fő.
7. A kapcsolatfelvételtől kezdve az előkészítésen át a képzésig együttműködő, a kért igazolásokat 

és egyéb iratokat határidőre leadja.
8. Vállalja, hogy a hálózat által szervezett programokban részt vesz.
9. Vállalja továbbá, hogy az esetlegesen felmerülő problémák megoldása érdekében, a felajánlott 

segítséget elfogadja.
10. Egy nevelőcsaládban - saját gyermekkel együtt - négy kiskorú nevelkedhet (kivétel: nagyobb 

létszámú testvérsort mindig igyekszünk együttesen elhelyezni)!
11.  A nevelőszülőség nem jár munkaviszonnyal! 
12. A nevelőszülő a gyermekek után családi pótlékot igényelhet.
13. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató havi rendszerességgel utalja a gyermekre 

fordítandó gondozási díjat, és a nevelőszülő részére a tiszteletdíjat.
14. A nevelőcsaládot havi rendszerességgel látogatja és ellenőrzi a nevelőszülői tanácsadó, a 

hivatásos gyám/ vagy 2 havonta a gyámi gondozói tanácsadó.  (gondozás, nevelés, körülmények, 
ellátás, családhoz, egymáshoz való viszony) 
15. A nevelőszülő semmiféle szociális segélyt, önkormányzati, iskolai támogatást nem igényel-

het, és nem fogadhat el a gyermekek neveléséhez! (tankönyv, étkezés, stb.)

Pályázati felhívás
A Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért pályázatot hirdet 3. osztályos 

tanulócsoportok részére.
A pályázat célja a gyermekek környezeti nevelésének fejlesztése és az egészséges 

életmódra nevelés erdei iskola keretében.
A pályázat leadási határideje: 2012. április 23. hétfő 12 óra
Egy tanulócsoport csak egy pályázatot adhat be.

Pályázati feltételek:
* szakmailag megfelelő és ellenőrizhető program,
* kirándulási terv
* 2011/2012-es tanévben történő megvalósítása
* pályázati munka kiadási költségkalkulációja (részletes költségvetés).
Pályázati cím: Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért Kuratóriuma, 
6070 Izsák, Kossuth Lajos u. 39.

Az alapítvány kuratóriuma

Ady Endre
Őrizem a szemed

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.

Izsák Mária és Rendek Mihály 1960-ban talál-
koztak Izsákon, munkahelyükön. Szerelmüket 2 
év után, 1962-ben házassággal kötötték össze az 
izsáki katolikus templomban. Idén ünneplik 50. 
házassági évfordulójukat fiukkal, menyükkel, három 
unokájukkal közeli családi körben.

Mesék a Csönd-
perencián túlról

Budai Kulcsár János versei

Minden versem

Minden versem új vers,
mintha régen
sose írtam volna,
mintha minden látomásban
a feledés dalolna...

Valamikor

Valamikor azt hittem,
hogy lesz belőlem valami.
Azt hittem, hogy
én is leszek valaki.
Azt hittem, hogy
betöltöm az örök űrt,
s elnémítom szívemben
a köszörűt.

Házassági jubileum

 EBOLTÁS  2012.
Veszettség elleni kötelező eboltás 
Izsákon a 164/2008(XII.20.) FVM 
rendelet alapján

2012. május 07. (hétfő)
7 óra régi iskola   (Kisizsák) - az oltást 
végzi: Dr. Zayzon Gábor
9 óra Matyó dűlő (vegyesbolt)  
10 óra Szajori kisbolt (Gedeon)
11 óra Szajor dűlő (Falusi tanya) - az 
oltást végzi: Dr. Jávor Péter
12 óra Gedeon dűlő (Beck tanya)  

2012. május 09. (szerda)
8-10 óráig Vasútállomás - az oltást 
végzi: Dr. Faragó Balázs
13,30-16,30 óráig Városháza udvara 
- az oltást végzi: Dr. Zayzon Gábor
17-19 óráig Alsó kocsma - az oltást 
végzi: Dr. Jávor Péter

Pótoltás  -  2012. május 12. 
(szombat)

6-9 óráig Városháza udvara - az oltást 
végzi: Dr. Turai József

A fenti helyeken és időpontokban az 
oltás díja ebenként 2.500.-Ft. 
Féregtelenítés 10 testsúly kg-ként: 
200.-Ft,
Kötelező új eboltási könyv ára: 500.-Ft.

Dr. Zayzon Gábor sk. 
állatorvos   

I. Egyszer lett, hol nem lett, lett egyszer egy 
észt. Ám ennek az észtnek a természet nem 
adott sok észt. Pedig megérdemelte volna, 
mert átvészelt rendkívül sok vészt.
Ez az észt játékokban sosem vett részt. Bá-

natában világgá ment az észt.
- Hová mész kicsi észt?! - rivallt rá a sosem 

lett.
- Ide nézz! Itt a finom törökméz, fele melasz, 

fele méz.
Megörült a kicsi észt, nem érzett már semmi 

vészt, mesékben sem vett már soha többé 
részt.
II. Többször lesz, hol nem lesz, lesz egyszer 

egy volt. Ám ez a volt csak addig volt, míg a 
lesz meg nem holt. Ment, mendegélt a volt, 
mígnem találkozott a sosem lesz vannal. 
Kezet fogtak. De a volt olyan erős volt, hogy 
a vant azonnal agyon vágta, hiszen nagyon 
erős volt.
A mese folytatódna, de az írója rövidzárlatot 

kapott és a biztosítékot - az írógéppel együtt 
- kivágta a VOLT! Eddig volt, mese volt, két-
százhúszas VOLT...
III. Itt sem volt, ott sem volt. Nem volt sehol 

sem. Nem volt sem egyszer, sem kétszer. 
Nem élt egyszer sem egy ember, aki meg sem 
született. Ennek az embernek nem volt sem 
egy lánya, sem egy fia.
Még a Csöndperencián innen is túl, nem volt 

se háza, se kunyhója. Kétszer sem szólt az 
egyszer sem volt ember, hogy nem menjenek 
szerencsét próbálni. A se lánya, se fia úgy el 
is menetek aztán, hogy el se mentek és sehol 
sem maradtak. Még máig is halnak, ha meg 
nem éltek.            Budai Kulcsár János
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Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben,
a SACI-virágbolt mellett.

Az üzlethez raktár és udvarhasználat is tartozik.
Az üzlet nagysága 50 négyzetméter+raktár.

Érdeklődni:  HOLSZA TRAFIK

Április 18. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: ITV Híradó

Április 19. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Az Oltalom Alapítvány 
          egészségügyi sorozta

Április 24. kedd
14.00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

Április 25. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Képviselő-testületi 
           ülés felvételről

Április 26. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: ITV Híradó (ism.)

Május 2. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: IKEM-előadás 
          (Szentesi Zöldi László 
          előadása)

Május 3. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Asszonyok dicsérete - 
           Az Orgoványi Színkör 
           előadása (ism.)

Május 9. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Az Oltalom Alapítvány 
           egészségügyi sorozta

Május 10. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Katolikus Krónika

Május 16. szerda 
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: IKEM-előadás

Május 17. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: IV. Izsáki Tészta Majális

Tájékoztatjuk Nézőinket, hogy 
májustól, a téli időszámítás 
kezdetéig adásaink 19 órakor 
kezdődnek.

Kovács Illésnét 
köszöntik sok szeretettel 

90. születésnapján, 

lánya Éva, veje Károly, unokája Éva, 
dédunokái Gyula és Gábor, 
valamint a Fekete család.

Anyakönyvi Hírek

APRÓHIRDETÉSEK

Boldog születésnapot!
Sok boldogságot kívánnak 

Mezei Károlynak 66. születésnapja 
alkalmából: felesége Marika, 
nevelt fia Károly, testvérei, 

unokái és menyei.

Születtek: Nagy Nóra (anyja: Török Zita), Patai Sándor 
(anyja: Duráncsik Ilona)
Házasságkötés: nem történt
Meghaltak:Bognár Lajosné (sz:Elschek Ilona Terézia) 92 
éves, Garai utca 6., Böcz Pálné (sz::Kuti Mária) 90 éves, 
Kossuth Lajos utca 28., Cséplő Dezső 72 éves, Deák Ferenc 
utca 10., özv. Heiser Györgyné (sz:Vincze Éva Anikó) 57 éves, 
Kodály Zoltán utca 25., Gyallai Imréné (sz:Konfár Erzsébet), 
Széchenyi utca 43., Kollár Józsefné (sz:Kotlárik Terézia) 75 
éves, Zöldfa utca 27., Kovács Sándor 73 éves, Cegerétsor utca 
17., Patai Ottó Béla 57 éves, Cegerétsor utca 46., Terecskei 
Istvánné (sz:Bócsai Margit) 86 éves, Báthori utca 29., Vikor 
Jánosné (sz: Kovács Lídia) 85 éves, Cserniczky utca 16.

Izsák központjában belvízmentes 
helyen kétszobás + nappalis új 
fürdőszobás, új központi fűtéses, 
teljesen alápincézett, szuterénes, 
dupla garázsos családi ház gondo-
zott kerttel eladó.
Ugyanitt megkímélt étkező bútor 

is eladó. Érd.: 70-295-3477

Eladó a Fürst S. u. 22. alatti 
összkomfortos családi ház nagy 
telekkel. Érd.: 06-30-515-8041 

ELADÓK: RADAL radiátor 
600/15 és 600/1 méretben, INOX 
kétmedencés mosogató és két 
ajtós felső szekrény, INDESIT 
kondenzációs szárítógép. Érd.:06-
70-4567-531   

Két szobás, kertes családi ház 
eladó. Izsák Holló u. 4.szám alatt. 
Érdeklődni 20-368-7746

Jó állapotú 2 szobás, fürdőszobás 
albérletet keresek. Érdeklődni: 70-
295-3477

 Víz- és gázszerelési munkát 
vállalok. Csernák Gábor, tel: 06-
30-628-8900

Kérjük támogassák adójuk 
1%-ával a Kovács Gyula Kiművelt 

Emberfők Alapítványt.
Alapítványunk tehetséges 

diákokat támogat, kimagasló munkát végző 
pedagógusokat díjaz.

Adószámunk: 18350180-1-03
Köszönettel: Kuratórium

Müller Sírkő  
Gránit-márvány-mûkõ 

síremlékek a legolcsobbtól 
a prémium minőségig kedvező áron. 

Kérésére otthonában számítógépes 
bemutatót tartok, ingyenesen. 

Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb 
döntést tudja meghozni.

Látogasson el hozzám nézze meg 
bemutatókertjeimet: Szabadszálláson, 

Izsákon, Kunadacson, Kecskeméten és Solton is az 
önök szolgálatában! (időpontot kérem telefonon egyez-

tetni szíveskedjen) 
Vagy nézze meg honlapomat: 

www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu  
Miért fizetne többet!!??   

Müller Zoltán 
kőraragó, épületszobrász, sírkőkészítő  

Szabadszállás Bajcsy-Zs. u. 12-13.
TEL: 06 70/4570-070 06 20/280-9731  

vagy 06 76/353-092 (esti órákban)

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata

Felelõs kiadó: Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ
Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,

Bálint Vilmos, Bagócsi Károly,
Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila
Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu
Hirdetésfelvétel: Izsák Innokom Nonprofit Kft. 

Tel.: 76/568-076
Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas.
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla
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ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig

péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324

IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 13-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594 

Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911

Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: 06-30/908-1799

Polgárőrség: 06-20-973-5818


